
 
 

 

 

 

Atklāj Lielo Kanjonu  un Niagāru! 

Atklāj Ameriku - kopā ar Balt Go! 
 

15.04 – 29.04. (30.04) 2020 
Ceļazīmes cena 2450 EUR 

Gids  profesionāls žurnālists, fotogrāfs, ceļotājs Edvīns Kamoliņš 
Grupā tikai 12 personas! 

 

 

15.04.2020 

  

Lidojums Rīga – Varšava - Losandželosa 

14:05 izlidošana no Rīgas. Iekārtošanās vēlu 

vakarā Motel6 LAX (3 dienas). 

 

16.04.2020 Losandželosas ekskursija ar autobusu un 

gidu. Klusā okeāna piekraste pilsētā Santa 

Monica. 

• Getty Centrs- ēku, dārzu,  ainavu, 

skulptūru un foto mākslas darbu, radoša dizaina 

apkopojums  vairāk nekā miljardu dolāru 

celtniecībā ieguldītā  privātajā muzejā -  Getty 

Center  

• Kalifornijas universitāte Losandželosā 

(UCLA)  

• Beverly Hills apmeklējums. Viens no 

dārgākajiem mājokļu tirgiem ASV. 

•  Pietura  Rodeo Drive, kur  pasaulē 

pazīstamu  zīmolu veikali. Katram unikāls 

dizains. Pat neiepērkoties,  saņemsiet augstu 

vizuālo baudu. Iespēja satikties ar kādu 

slavenību. 

• Apmeklēsim  EL PUEBLO DE Los 

Angeles vēsturisko pieminekli. Olveras iela ir kā  

muzejs ar romantisku vecās Meksikas noskaņu. 

Tradicionālie meksikāņu ēdieni un  Meksikas 

suvenīri - neapmeklējot valsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2020 Losandželosas ekskursija ar autobusu un 

gidu. Zvaigžņu aleja, Universal Studio, Oskara 

kinoteātris. Holivudas zvaigžņu aleja,  2400 

zvaigznes iestrādātas ietvē.  

• Universal Studios Hollywood 

apmeklējums (iekļauts cenā): baudām klātienē 

kinematogrāfijas šovus un specefektus: brūkošu 

tiltu, lavīnas, ūdens straumes, kas uzspridzina 

kalnus, lielas baltās haizivis un rūkošu King 

 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Kongu. Harija Potera burvju pasaule. Pastaiga pa 

Hogwarts gaiteņiem, Ollivander's Wand veikala 

apmeklējums, pusdienas The Three Broomsticks 

(nav cenā) un iepērkamies  Zonko Joke Shop un 

Filch's Confisced Good Emporium.  

Adrenalīns traucoties caur burvju pasauli ar 

hipogrifu! 

18.04.2020 

 

Agri no rīta izbraukšana uz Lielā Kanjona 

nacionālo parku, pārbrauciens 850 km. 

Arizonas eksotiskās vietas: Kingmena, 

Williamsa. 

Iekārtošanās nometnē (teltis) kanjona malā 

Mother point. Nakšņošna  3 dienas (Mother 

point) teltis, ugunskura vieta. Nometnē pieejamas 

labierīcības, dušas, telefona sakari un 

veļasmazgātuve.  

Saulriets Lielā Kanjona Nacionālajā parkā. 

 

 

 

 

 

  

19.04.2020 Lielais Kanjons. Saullēkts 

Iepazīšanās ar nacionālo parku: senās būves, 

muzejs,  stacija, skatu laukumi,  fotostudija,  utt.  

Velobrauciens (15 km) pa veloceliņiem  un/vai 

pastaiga gar Kanjona malu. Saulrieta vērošana. 

 

20.04.2020 Lielais Kanjons: kāpjam lejā! South Kaibab 

Trailhead  un/vai  Bright Angel Trailhead takas. 

Saullēkts plkst. 6.00- 6.30 no  South Kaibab 

Trailhead takas (Ooh Aah point). Variants: 

atļauju piešķiršanas gadījumā  izlozes kārtībā 5 

cilvēki  un gids  turpina kāpt lejā pa South 

Kaibab Trailhead taku (vēl 500 metru)  un  

nakšņo Lielajā Kanjonā pie Kolorado upes.  

(Gaisa temp. +15 c Kanjona malā , + 37 c 

kanjonā lejā). 

Ēdienreize. Nakšņošana Kanjonā.   

Pārējie atgriežas bāzes nometnē Mother point. 

Sagaida saulrietu uz  Bright Angel Trailhead 

takas. 

 

21.04.2020 

 

Lielais Kanjons un vai  Monument Valley 

nacionālais parks. Variants: 5 cilvēki un gids 

atgriežas augšā pa Bright Angel Trailhead  taku 

(2000 metri) uz bāzes nometni Mother point. 

Pārējie: Kāpj lejā un augšā pa stāvo Bright Angel 

Trailhead taku (pāri  pusceļam līdz Indian 

Garden Campground) 1500 metru augstuma 

starpība vai brauc  uz Monument Valley 

nacionālo parku.  

Visi  atgriežas un  nakšņo  bāzes nometnē 

Mother point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04.2020 Pārbrauciens pāri Arizonai uz Losandželosu. 

Fotosesija uz  66. šosejas, pastaiga pa Hūvera 

dambi, Jošua koki, oāzes.   

Viesnīca Losandželosā. 

 

23.04.2020 Lidojums Losandželosa – Ņujorka. 

Pārbrauciens ar metro no JFK lidostas uz 

Manhetenas centru. Iekārtošanās viesnīcā 

Ņujorkā (vēsturiskā The Jane) Manhetenas 

centrā. Pastaiga pa Hudzonas krastmalu. Pasaules 

Tirdzniecības centra memoriāls. 

 



 

Ceļazīmes cena 2450 EUR personai 
Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – cena tiks precizēta 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. 

LR pilsoņiem nav nepieciešama Kanādas vīza. ASV ieceļošanas atļaujas saņemšanai nepieciešams, ja ceļotājam ir Latvijas pilsoņa 

biometriskā pase (ES pase sarkanā krāsā, kas izdota pēc 2007. gada 20. novembra), tad ASV vīza nav nepieciešama, bet jākārto ASV 

iebraukšanas atļauja ESTA. Lai to iegūtu, ceļotājiem (izņemot tos, kuriem ir iepriekš nokārtota ASV vīza) pašiem jāaizpilda anketa 

vietnē: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1&language=lv un jāizdrukā apstiprinājums. Nepieciešamo 

informāciju par viesnīcām ESTAS aizpildīšanai ievietosim programmā. Ja gadījumā tiek atteikta ieceļošanas atļauja Bezvīzu 

programmas ietvaros, nepieciešams kārtot vīzu ASV vēstniecībā. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

Ja ceļojumā dodas nepilngadīga persona (līdz 18 gadiem) bez vecāku pavadības, līdzi nepieciešami sekojoši dokumenti - pase, 

dzimšanas apliecības oriģināls vai notāra apstiprināta kopija, kā arī notariāli apstiprināta pilnvara no viena vecāka. 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  
 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties ceļojumam, 

avansa maksu jāveic 5 

dienu laikā no 

pieteikšanās brīža. 

Jānoslēdz līgums un 

jāiesniedz pases kopija.  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.10.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.01.2020. 

 

līdz  

12.03.2020. 

 

700 EUR no personas 700 EUR no personas 700  EUR no personas atlikusī summa 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

24.04.2020 

 

Ņujorka. Atklāta panorāma no Rokfellera centra 

70. stāva, Bruklinas tilts,   muzeji pēc  izvēles, 

Taimskvērs. 

 

25.04.2020 Pārbrauciens no Ņujorkas (Ķīniešu kvartāla)  ar 

autobusu uz Niagāru. Pietura Ņujorkas Corning 

Glass Museum  stikla muzejā (papildus USD 20) 

Pietura Watkins Glen dabas parkā  (papildus 

USD 10)  

Pazemes alas (papildus USD 18) (pēc izvēles) 

Niagāras ūdenskritums saulrietā un  mākslīgā 

gaismā.  

Iekārtošanās viesnīcā. 

 

26.04.2020 Niagāra- Ņujorka. Brokastis 

Niagāra no rīta. Brauciens ar kuģīti 

ūdenskritumā (papildus USD 19.25) 

IMAX Movie (U.S. side) kinostāsts (papildus 

USD 12) 

Brauciens ar ātrgaitas JetBoat Niagāras 

ūdenskritumā (papildus USD 69)(pēc izvēles)  

Ekskursija uz veciem fortiem (papildus USD 25)  

Vakarā iekārtošanās Ņujorkā viesnīcā.  

 

27.04. 2020  Ņujorka. Pastaiga pa Ņujorkas veco dzelzceļa 

līniju starp debesskrāpjiem. Brīvais laiks.  

 

28.04.2020 Lidojums Ņujorka – Varšava  – Rīga. Izlidošana 

22:50 no Neark Liberty lidostas. 

 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

• Gida pakalpojumi 

• Naktsmītnes viesnīcās 2 vietīgās 

istabās 

• Avio lidojumi 

• Nakšņošana nometnē 

 

Papildu izmaksas: 
• Personīgie izdevumi 

• Apdrošināšana 

• Ēdienreizes (25 – 30 USD dienā). Izņemot minētās ēdienreizes 

brauciena aprakstā 

• Ieejas maksas apskates objektos 

• Dzeramnauda 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1&language=lv
mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums


Atsakoties no ceļojuma, tiek ieturēta pirmā avansa iemaksa 700 EUR no personas. Ja līdz braucienam sākumam 

atlikušas 80 – 45 dienas, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas. Ja 45 – 35 dienas, tad tiek ieturēti 75% no 

ceļojuma summas. Ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 35 dienas, tiek ieturēti 100% no ceļojuma summas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


